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Avonturiers!

Je hebt de uitdaging van Itzamna’s Eye geaccepteerd, maar het lijkt er op dat je wat 
hulp nodig hebt om de tempel te openen. Deze walkthrough zal je helpen, maar let wel 
op spoilers!
Als je de eerste grote puzzel in elkaar hebt gezet, zie je de voorkant van het slot van 
de Tempel van Itzamna, waarin het Oog van Itzamna is verborgen, een legendarische 
edelsteen met magische krachten. Twee delen ontbreken: een cirkel en een zeshoek. 

Het is jouw uitdaging om de tempeldeur te openen door de twee ontbrekende 
delen in precies de goede stand op hun plek te plaatsen. Maar er is meer. Uit de 
gebruiksaanwijzing en mijn notitiepapiertje in het notitieboekje van meneer Eaton 
blijkt dat je ook een edelsteen met een bepaalde vorm en kleur moet vinden.

Envelop 1

Raadsel 1

Je bent blijkbaar op zoek naar 
gemaskerde buitenstaanders. Maar 
wat betekent de tekst eigenlijk? Op 
de grote puzzel zijn aan de onder- 
en bovenkant gezichten te zien De 
tekst zegt dat er een ongezien blijft. 
Als je goed kijkt naar de gezichten, 
zie je dat de ogen allemaal naar iets anders kijken. Als je de lijnen volgt, zie je dat ze 
naar elkaar kijken. Zou een van de gezichten door geen enkel gezicht gezien worden? 
Eén masker valt inderdaad buiten ieders blik. Maar wat nu?

WALKTHROUGH
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In het notieboekje van meneer Eaton staan op bladzijde 8 en 9 maskers met daarachter 
doorgestreepte vormen. Zou het ongeziene masker erbij staan? De maskers in het 

boekje hebben geen ogen, dus ze lijken allemaal hetzelfde 
te zijn. Maar is dat echt zo? Als je goed kijkt, zie je dat de 
oorringen van de maskers allemaal anders zijn. Net zoals 
de oorringen van de maskers op de grote puzzel. Het juiste 
masker is nu snel gevonden.

In de eerste envelop zat ook een tabel met vormen en 
kleuren. Hiermee vind je uiteindelijk de juiste edelsteen. 
De eerste twee kan je nu dus al doorstrepen. Achter het 
juiste masker staat een doorgestreepte ‘peer’ en ‘asscher’.

Envelop 2

Raadsel 2

In envelop 2 zit niet alleen de brief van meneer Eaton en een 
legpuzzel, er zit ook een amulet in met een draaischijf. 
Op de legpuzzel staat een doolhof met een oog in het midden. In 
raadsel 2 komt de ‘drager van de tijd’ voor. De legpuzzel wordt in 
raadsel 3 gebruikt. Op de amulet staat op de voorkant een figuur die 
je kan ronddraaien en op de achterkant zie je een gezicht met daaromheen edelstenen. Op 
de poster waarop je de grote puzzel hebt gelegd, staat een afbeelding van de amulet. In 
de tekst kan je lezen dat aan de ene kant de drager van de tijd staat en aan de andere kant 
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de schijf van de edelstenen. De drager is dus de figuur die rondgedraaid kan worden. 
Volgens het raadsel wijst hij de god aan die we moeten eren ‘maar niet met zijn speer’. 
Ook moeten we ‘niet op zijn grote voeten letten’, maar wel zijn spoor volgen. Als je 
goed naar de amulet kijkt, zie je dat de drager met zijn oog naar een van de symbolen 
kijkt. Maar welk symbool is het juiste? Hoe volgen we het spoor van de drager?

Op bladzijde 12 tot en met bladzijde 16 van 
het notitieboekje van meneer Eaton zien we de 
symbolen die op de rand van de amulet staan, 
met daarachter weer vormen van edelstenen. 
Maar hoe bepalen we welke het is? ‘Volg het 
spoor’ is de sleutel. Zoals we op de poster 
kunnen lezen, heeft meneer Eaton de vreemde 

gewoonte om het logo van Vestigium 
overal op te tekenen. Zoals je op de 
brief van meneer Eaton kan zien, is 
het logo een voetstap. Als je de amulet 
goed bestu¬deert, zie je twee vlekjes die samen een 
voetstap vormen. De drager van de tijd kijkt naar een 
bepaald symbool op de rand. Op bladzijde 15 van het 
notitieboekje van meneer 
Eaton zie je achter dat 
symbool staan dat je het ‘hart’, 
de ‘radiant’ en het ‘brood’ in de 
tabel kan wegkrassen.

Riddle 3

Nu mag je de ronde puzzel in de grote puzzel 
plaatsen en ronddraaien. Blijkbaar kan je hiermee 
weer een edelsteen uitsluiten. Maar hoe? Op 
bladzijde 18 van het notitieboekje van meneer Eaton 
staat het oog dat in het midden van de ronde, kleine 
puzzel staat. Daarnaast staat: ‘Als het oog naar 
het oosten wijst, waar eindigt de zonnestraal?’. Er 
staat ook een windroos bij. Het lijkt nu duidelijk. 
Het oog moet naar het oosten wijzen. Door de 
maskers kunnen we bepalen wat onder en boven is, 
dus kunnen we ook weten wat de wind¬rich¬¬tingen zijn. Het oog in het midden van 
het doolhof heeft pijlen en vanuit een van die pijlen start een pad door het doolhof. 
Richt deze pijl naar het oosten en volg vanuit het midden het pad naar de rand. Als je 
nauwkeurig het pad volgt, kom je uit bij een uitgang die naar het westen wijst.
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Hoe nu verder? Op bladzijde 24 en 25 van het notitieboekje 
van meneer Eaton staat een aantal windrozen met 
daarachter edelsteenvormen die zijn doorgestreept. Van de 
windrozen zijn richtingen ingekleurd. We kunnen er nu 
van uitgaan dat, als we het westen bekijken, we dus het 
‘hart’ en de ’markies’ kunnen doorstrepen in de tabel.

Envelop 3

Raadsel 4

De deur heeft littekens. Je komt er doorheen 
als je goed rekent. Welke deur moet je hebben? 
Op de zeshoek die je in elkaar hebt weten te 
puzzelen, staat geen deur. Je zou kunnen 
denken dat om de zeshoek wel een soort deur 
staat, maar je kan geen littekens ontdekken. In 
het notitieboekje van meneer Eaton staat op 
bladzijde 20 en 21 wel een som met streepjes 
die zomaar littekens zouden kunnen zijn. Die moet dus te maken hebben met het 
raadsel. Maar waar staan de streepjes van de littekens? 

Als je de grote puzzel nauwkeurig onderzoekt, zie je in het 
midden een slangenkop. Daar lijken wel krassen op te staan: 
littekens. Bovenaan staan twee korte krassen, dan één korte kras en 
daaronder vier lange krassen onder elkaar. Het doet denken aan het 
rekenvoorbeeld op bladzijde 21 van het notitieboekje van meneer 
Eaton, maar dan net even anders. We gaan het voorbeeld vergelijken 
met de littekens op de deur om die som uit te rekenen.

Voorbeeld:  2 lijnen is 2 x 20 = 40
De deur heeft 2 lijnen: 2 x 20 = 40
Voorbeeld: 3 korte lijntjes is 3 x 1 = 3
De deur heeft 2 korte lijtnjes: 2 x 1 = 2
Voorbeeld: een lange lijn is 5
De deur heeft 4 lange lijnen: 4 x 5 = 20
Nu hebben we een nummer voor elk litteken en kan de som opgelost worden:  
40 + 2 + 20 = 62

Op bladzijde 22 en 23 van het notitieboekje van meneer 
Eaton staan getallen met daarachter weer doorgestreepte 
edelsteenvormen. Bij onze score van 62 mogen wij dus 
de ‘markies’, ‘prinses’ en ‘kussen’ in de tabel doorstrepen. 
Alleen de “briljant” vorm is overgebleven.
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Raadsel 5

Dit gaat duidelijk over 
de nieuwe zeshoekige 
puzzel: ‘Een van de 
zes kanten heeft een 
kleur’ en ‘draai de 
sluitsteen in de juiste 
stand’. ‘Uiteindelijk 

kom je erachter welke kleur de juiste 
is’. Maar hoe komen we daarachter? Het 
notitieboekje van meneer Eaton wijst ons 
weer de weg. Op bladzijde 26 en 27 zien 
we een aantal symbolen die ook op de puzzel van de zeshoek staan. Ze staan zelfs op 
iedere hoek. In het boekje staan er ook kleuren achter. Maar 
welke kleur is de juiste? Weer leidt het notitieboekje van 
meneer Eaton ons naar de uitkomst. Op bladzijde 33 is een 
vreemde tekening te zien van een zeshoek! We zien twee 

puntjes boven en één punt onder. Als je de 
zeshoekige puzzel nauwkeurig bestudeert, 
zie je dat in de kleursymbooltjes ook 
puntjes staan. De zeshoekige puzzel kan 
je zoals het voorbeeld in de grote puzzel 
plaatsen.  

Maar nog steeds weet je niet wat de juiste kleur is. Met 
behulp van bladzijde 26 en 27 van het notitieboekje van 
meneer Eaton kan je op zijn best zeggen dat boven ‘groen’ 
staat en onder 

‘bruin’. Bij nauwkeurig onderzoek blijken 
er links en rechts van ‘groen’ wel twee 
symbolen te staan in dezelfde lichtblauwe 
kleur als het kleuricoontje. Op bladzijde 26 
tot en met bladzijde 31 van het notitieboekje 
van meneer Eaton is een verklaring te vinden 
van de symbolen. Links staat ‘pak’ en rechts 
staat ‘steen’. Je leest ‘pak – groen – steen’. 
De kleur is gevonden. In de edelstenentabel 
zie je nu dat je een groene briljant zoekt.

Stand?
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Raadsel 6

Het Oog van Itzamna is dus een groene briljant. Je moet ‘de 
witte slangen omhoog volgen’ en ‘de schijf van edelstenen’ 
(de achterzijde van de amulet van de drager van de tijd) 
de stand laten bepalen van ‘waar de slangen hun eindpunt 
behalen’. Beide sluitstenen, de cirkel en de zeshoek, moeten 
nog een allerlaatste keer gedraaid worden. Bij nader 
onderzoek van de ‘schijf van de edelstenen’ zie je dat de 
groene briljant er drie keer op staat. Op de ronde sluitsteen 
en op de zeshoekige sluitsteen is de groene briljant slechts één keer te zien. De schijf 
lijkt ook op de grote puzzel te passen, namelijk op een lege cirkel boven het midden, 
waar drie witte slangen uitkomen. De schijf van de edelstenen is zo te plaatsen dat de 
drie groene briljanten bij de drie uiteindes staan van de witte slang. Volg je de witte 
slang naar de cirkel, dan zie je dat deze ergens op de ronde schijf uitkomt.

De schijf is zodanig te roteren dat de slang uitkomt bij de groene 
briljant.

Dezelfde actie is, weliswaar iets lastiger, ook uit te 
voeren op de zeshoekige sluitsteen. Deze kan je ook 
zodanig plaatsen dat de groene briljant bij de slang 

uitkomt. We hebben de twee sluitstenen nu op basis van Itzamna’s 
Oog, de groene briljant en de witte slang, een laatste maal gedraaid. 
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Vouw de poster over de legpuzzel en draai nu het geheel voorzichtig om, zodat je de 
onderkant van de legpuzzel met het roodfilter kunt bekijken.

Goed gedaan!
W.S.


